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Net zoals overal in de wereld is 2020 een zeer bijzonder jaar gebleken, het Corona virus heeft 
ook in Tanzania ons project behoorlijk verstoord. In het tweede kwartaal zijn kort de markten, 
scholen en vliegvelden gesloten geweest in het hele land. Overal werd er op gehamerd handen 
te wassen en afstand te houden, ons team is zeer voorzichtig geweest, we hadden voortdurend 
contact met hen en konden hen ook melden welke maatregelen er in Europa genomen werden. 
De Tanzaniaanse overheid is daarna gestopt met het rapporteren van Covid besmettingen en 
heeft feitelijk het bestaan van Corona ook ontkend en vooral opgeroepen tot bidden en het 
drinken van gekruide vruchten smoothies. Dat zou goed helpen…… 
Gelukkig is vanaf de zomer tot eind van het jaar de situatie daar behoorlijk onder controle 
gebleven. 
Wel zijn een aantal vrouwen van business moeten veranderen doordat markten minder druk 
bezocht werden bijvoorbeeld. Ons team heeft hen daarbij goed kunnen helpen. 
 
Pas nu, begin 2021, met het oprukken van de Zuid Afrikaanse variant, bereiken ons steeds 
meer verontrustende berichten over vele sterfgevallen. We moeten bij onze aannames over 
2021 dus ook de nodige voorzichtigheid in acht nemen. 
 
Begin 2020 was onze manager Fahtma nog met ouderschapsverlof en hadden we alleen Irene 
als projectcoördinator. Een reden om even geen nieuwe vrouwen te selecteren, Irene had haar 
handen vol aan het begeleiden van de bestaande groepen! 
Om onze groei ambitie te kunnen realiseren hebben we Jesca Kinyisi aangenomen als extra 
projectcoördinator. 
Helaas kon ons team toen Fahtma weer terug was van haar verlof, geen nieuwe vrouwen 
selecteren omdat het precies de tijd was waarin in Tanzania ook alles tot stilstand kwam. Pas 
in juli, toen na de corona sluitingen het leven weer begon te draaien, zijn er nieuwe groepen 
opgestart. En dat heeft het team voortvarend gedaan! 
 
We hebben in 2020 toch nog 92 vrouwen een eerste lening kunnen geven, en bovendien 
hebben 24 vrouwen in 2020 een tweede lening gekregen. Dat betreft vrouwen die hun eerste 
lening op tijd en volledig terugbetaald hadden en een plan hadden voor uitbreiding van hun 
business. Zij hebben daar ook zelf geld in moeten investeren en een extra training voor 
moeten volgen. 
Wij gaan deze groep ook kritisch volgen om te zien of zij hun doelstellingen behalen en er 
inderdaad in slagen hun business te laten groeien. 
 
Over 2019 zien we dat per leengroep het terugbetaal percentage van 73 en 77, naar 83 en 92 
oploopt.  
De eerste groep uit 2020 waarvan de aflostermijn verstreken is komt zelfs op 99 % uit. De 
andere leningen uit 2020 lopen nog, maar we zien een goede ontwikkeling in de 
terugbetalingen. Bij de groepen die een tweede lening ontvangen hebben zien we gek genoeg 
momenteel een laag terugbetaling percentage. Hoewel de aflostermijn nog loopt, zijn we dat 
momenteel aan het onderzoeken. 
Helaas is het gebruik van terugbetalingen per telefoon (Mpesa) nog geen gemeengoed, 
waardoor ons team eigenlijk (te) veel bezig is met allerlei administratieve zaken. Ook hier 
wordt actie op uitgezet. 
 



Maar nog veel belangrijker dan sec het terugbetalen van de leningen is natuurlijk hoe effectief 
de leningen zijn gebleken.  
Zijn de bedrijfjes gegroeid, levensvatbaar gebleken en zijn de woon- en leefomstandigheden 
van de vrouwen structureel verbeterd? Dat onderzoek gaan we in 2021 uitvoeren want dat 
moet de leidraad zijn voor ons verdere handelen. 
 
Het speelt ons wel parten dat we inmiddels door alle Corona problematiek al meer dan een 
jaar niet ter plekke zijn geweest. 
Weliswaar hebben Jacqueline en Monique frequent WhatsApp meetings met Fahtma, maar 
het is verre van ideaal. Ook in 2021 lijkt het erop dat we pas in het najaar naar Afrika kunnen, 
dan zijn we er 2 jaar niet geweest. 
Ons team is gelukkig zeer proactief en gedisciplineerd waardoor de zaken goed doorlopen, ze 
hebben ook snel en effectief het nieuwe budget voor 2021 gemaakt, onder begeleiding van 
Mathew Karau van Happy Watoto en Fred. 
Gelukkig is Marjolein nog een keer in Tanzania geweest voor haar lodge en wilde ze namens 
ons nog een keer in gesprek gaan met ons team! Dat was erg fijn voor ons. 
 
Maar om echte verdieping te kunnen aanbrengen moet je er als bestuur toch zelf bij zijn, dus 
hopen we dat we in 2021 echt weer kunnen afreizen. 
Ook de voor 2020 voorziene managementtraining van het Tanzaniaanse team door Wim Smit 
zit nog in de pijplijn en is afhankelijk van de reisbeperkingen door Covid. 
In Nederland hebben we als bestuur regelmatig via Zoom en WhatsApp vergaderd. 
De uitbesteding van de administratie aan Happy Watoto en de algemene samenwerking blijft 
uitstekend verlopen. 
 
Doordat we een half jaar geen nieuwe instroom konden realiseren en we wel een nieuwe 
projectcoördinator hebben aangenomen is de verhouding organisatiekosten versus leningen 
behoorlijk uit balans geraakt.  
 
Een belangrijke mijlpaal was het live gaan van onze website, www.microkredietentanzania.nl 
De ontwikkeling van de website is door het bedrijf Brewwers geheel kosteloos voor ons 
uitgevoerd, waarvoor onze grote dank! 
 
Zoals eerder aangegeven verwachten we de eerste Happy Watoto graduates die een lening 
zouden willen aanvragen eind 2021, begin 2022. Via Happy Watoto worden ze daar op 
voorbereid. Deze graduates moeten ook een businessplan maken, training volgen en dienen 
ook werkervaring opgedaan te hebben voordat ze zich kwalificeren om een lening te krijgen. 
Dit doen we in goede samenwerking met Happy Watoto. De Duitse partner van Happy 
Watoto, Good Hope is erg geïnteresseerd in dit onderdeel en wil graan nauw met Pamoja 
Nguvu hier invulling aangeven. 
 
Hoewel we een behoorlijk verstoord jaar hebben gehad en ok voor 2021 de nodige Corona 
tegenslagen tegemoet moeten zien, weten we ons gesteund door een aantal trouwe donoren. 
Daarvoor zijn we uitermate dankbaar, zeker in deze onzekere tijden is niets zo prettig voor 
Pamoja Nguvu en onze vrouwen om zeker te zijn van uw steun! 
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